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PROIECT 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Oraşului Lipova, judeţul Arad 

 

 

Consiliul Local al Oraşului Lipova, 

Având în vedere: 
-  prevederile art. 121 din Constituţia României; 

- prevederile art.129, alin.2, lit.c, și art.607, alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ; 

- inițiativa Primarului Orașului Lipova, exprimată prin referatul de aprobare 
nr.16.581/20.08.2019; 

- raportul de specialitate nr.16.583/20.08.2019, întocmit de Serviciul 
Urbanism AT și Autorizări Transporturi;  

- votul “pentru” a __ consilieri locali, fiind îndeplinită condiția de majoritate 
simplă, cerută de prevederile art.139, alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ;  
În temeiul prevederilor art.139 alin.1 și art.196, alin.1, lit.a din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1. Anexa privind inventarul bunurilor aparținând domeniului public al 

orașului Lipova, aprobată prin H.G. nr.976/2002 privind atestarea domeniului 
public al județului Arad, precum și al municipiului Arad, orașelor și comunelor 

din județul Arad, se modifică astfel : 
- La poziția nr. 150  

 Coloana 1- cod de clasificare ” -”, nu are cod de clasificare, fiind teren. 
 Coloana nr.2, va avea următorul cuprins ”Teren”  

 Coloana nr.3, ” Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: ”Teren 
intravilan situat în Lipova, Strada Bugariu FN, CF nr.301185 Lipova, nr. cad. 

301185, S=1784 mp. Vecinătăți : N - str. Bugariu, S - str. N. Bălcescu, V - 
str. Miron Costin, E - str. Atanasie Marienescu” 

 Coloana nr. 4, ”Anul dobândirii sau, după caz, dării în folosință" va avea 
următorul cuprins: ”2002” 
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 Coloana nr. 5, ” Valoare de inventar (mii lei)” va avea următorul cuprins: 
”146,795”. 

 
 Art.2. Se atestă apartenența la domeniul public al Orașului Lipova a 

terenului înscris în CF nr.301185 Lipova, nr. cad. 301185, în suprafață de 1784 

mp, situat în Lipova, str. Bugariu FN. 
 

 Art.3. Începând cu data prezentei hotărâri, se abrogă următoarele acte 
administrative adoptate de Consiliul Local Lipova: 

- Hotărârea nr.166/11.11.2004, privind aprobarea rectificării unei poziții din 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Lipova; 

- Hotărârea nr.135/28.09.2017, privind aprobarea rectificării suprafeței terenului 
înscris în CF 301185 Lipova pe parcela cu nr. top. 248/1/1/a/1/1/a/1/1, situat în 

Lipova, str. Bugariu FN; 
- Hotărârea nr.44/22.03.2018, privind aprobarea modificării inventarului 

bunurilor care aparțin domeniului public al Orașului Lipova, județul Arad; 
- Hotărârea nr.87/20.06.2019 pentru completarea Hotărârii nr.44/22.03.2018, 

privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care aparțin domeniului 
public al Orașului Lipova, Județul Arad, adoptată de Consiliul Local Lipova. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Arad, în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și celor interesați, 

prin grija Compartimentului Administrație Publică Locală și Relații cu Publicul. 
 

 
 

        
      INIŢIAT PRIMAR,                                       AVIZAT LEGALITATE 

   Iosif Mircea JICHICI                                            SECRETAR, 
                                                                        Corina Cătălina POP 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lipova, la 23.08.2019 

Nr.7 


